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IN MEMORIAM

JOHANNESBASTIAAN CORPORAAL
23 APRIL 1880 - 28 MEI 1952

DOOR

P. VANDERWIEL
Amsterdam

Na een betrekkelijk korte ziekte overleed vrij plotseling mijn trouwe vriend

CoRPORAALop ruim 72-jarige leeftijd.

Johannes Bastiaan Corporaal werd op 23 April 1880 te 's-Gravenhage ge-

boren, alwaar hij ook de "S-jarige H.B.S. met goed gevolg doorliep. Na een korte

studietijd aan de Technische Hogeschool te Delft trok hij naar Wageningen om
aldaar de Rijks-Landbouwschool te bezoeken, aangezien hij van plan was naar

Nederlandsch-Indië te gaan om in de cultures werkzaam te zijn. Op 5 Juli 1902

werd hem het Diploma van Landbouwkundige uitgereikt.

Als H.B.S. -leerling ontving hij onderwijs in de natuurlijke historie van onze

onvergetelijke Jhr Dr Ed.
J. G. Everts, die bij hem de entomologische neigingen

sterk bevorderde. Tijdens zijn H.B.S. -tijd en later in de omgeving van Wagenin-

gen, werden de Coleoptera dan ook zeer vlijtig verzameld, o.a. met wijlen onze

vriend Dr A. Reclaire.

In de loop van 1903 vertrok Corporaal naar Nederlandsch-Indië, alwaar hij

eerst op Java en later op Sumatra (Deli) in de tabakscultures werkzaam was in

dienst van de Senembah-Maatschappij, bij welke instelling hij tot Mei 1912 werk-

zaam bleef.

In Indie bleef hij de entomologie trouw en verzamelde hij vlijtig insecten, in

hoofdzaak Coleoptera.

Na nog enige jaren in thee- en rubber-cultures werkzaam te zijn geweest, moest

hij in 1915 naar Nederland vertrekken, tot herstel van gezondheid. In Den Haag,

alwaar hij zijn ziekte uitvierde, leerde hij zijn aanstaande vrouw —Annie van

RiENDERHOFF—kennen. Met het oog op zijn aanstaand huwelijk en tevens in

het belang van zijn entomologische studiën, wilde hij trachten een aanstelling te

krijgen aan het nieuw opgerichte Algemeen Proefstation van de A.V.R.O.S.

(Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra).

Een zijner Indische vrienden —Dr F. C. van Heurn —schreef mij hierover

en over zijn verblijf in Indie het volgende, hetgeen een goede kijk geeft op zijn

vaste wil en doorzettingsvermogen :

„Op 1 December 1916 vertrok Corporaal weder geheel genezen en vol

moed naar Indie. Met zijn ervaring in de cultures, zijn bekendheid met land

en volk en niet het minst ook met de door hem in Wageningen verworven
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kennis, hoopte hij op Sumatra een aanstelling te kunnen krijgen, hetzij aan

het nieuw opgerichte Algemeen Proefstation der Avros, dan wel weder in

de cultures zelf.

Zijn eerste schreden in Medan richtte hij dus naar het genoemde Proef-

station, doch aanvankelijk had hij de wind niet in de zeilen. Hij trof de

Directeur niet aanwezig en de volgende dag evenmin. Maar Corporaal was

er de man niet naar om zich spoedig te laten ontmoedigen. Hoewel hij ver-

nomen had dat er nog geen plan bestond om de plaats van een entomoloog

dadelijk te doen bezetten en men een voorkeur had voor academisch opge-

leide entomologen, meldde hij zich onverwijld voor de derde maal aan voor

het bepleiten van zijn belangen.

En nu keerde voor hem plotseling het getij. De Directeur, die wist dat

er op dat moment weinig entomologen te krijgen waren, terwijl er veel

vraag naar was, zag in de combinatie van landbouwkundige en entomoloog

toch wel een belangrijk voordeel en zijn advies aan het Bestuur van de

Avros leidde tot aanstelling van Corporaal.

Dit was voor hem nog van zooveel meer beteekenis, omdat het hem de

mogelijkheid bood om in het huwelijk te treden.

Den 24sten Januari 1917 aanvaardde hij de betrekking van tijdelijk land-

bouwkundig assistent, tevens entomoloog bij het Algemeen Proefstation

der Avros. Later werd dit entomologisch assistent.

Op het gebied van de bestudering en bestrijding van schadelijke insecten

lag een bijna onbegrensde taak op hem te wachten en het was opvallend

in welk een korte tijd Corporaal zich daarin wist in te werken. Van de

rapporten van zijn hand vindt men omvangrijke extracten in de Directie-

verslagen van het proefstation in de nu komende jaren. {.Mededeelingen

van het Algemeen Profstation der Avros, Algemeene Serie, No. 3, pg. 18

—

20, 1918 ; idem, No 7, pg. 30—60, 1919 ; idem, No 9, pg. 27—35, 1920 ;

idem, No 13, pg. 20—23, 1921).

Twee zeer gevaarlijke plagen in de cultures vonden in hem een krachtige

bestrijder, n.l. die der Helopeltis-wiints op de thee en de gambir en die

van de koffieboorder Stephanoderes bampei Ferr. Over deze laatste schreef

hij in 1921 een uitgebreide en goed gedocumenteerde verhandeling van 20

bladzijden onder de titel „de Koffiebesboorder op Sumatra's Oostkust en

Atjeh" in de reeds eerder hierboven genoemde Mededeelingen, Algemeene

Serie No 12 (1921).

Als blijk van waardeering voor zijn onvermoeide speurzin in deze periode

werd een schadelijke Notodontide-vlinder, een zogenaamde bunch caterpillar,

naar hem benoemd als Bombisatur corporaali van Eecke.

In 1921 schreef Corporaal een bijdrage in het Handboek voor de Rub-

bercultuur in Nederlandsch-Indië, onder redactie van Swart en Rutgers.

Het is duidelijk, dat een man met zulk een groote belangstelling voor de

entomologie zich niet uitsluitend beperkte tot de bestudeering der schade-

lijke insecten. Zijn groote liefde voor de Coleoptera zorgde er wel voor, dat

hij de unieke gelegenheid geboden door zijn tochten op de cultuuronder-

nemingen en bij het aanleggen van geïsoleerde oculanten-tuinen diep in de
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oerbosschen, goed wist te benutten tot het doen van entomologische waar-

nemingen in de ruimste zin.

Vooral de Cleridae vormden een groep, waar hij zich in zijn vrije tijd in

zijn gezellige woning met hartstocht aan kon wijden en waar hij kostelijke

exemplaren van wist te verzamelen. Aan de leden van de toenmalige Club

voor Natuurlijke Historie in Deli —de voorloper van de Natuurhistorische

Vereeniging —liet hij fraaie foto's van kevergroepen, voornamelijk Cle-

riden, uitreiken en jaren later, in 1931, schreef hij in de Miscellanea Zoolo-

gica Snmatrana onder No LI een "Check-List of the Cleridae of Sumatra

with their geographical Distribution outside this Island", zijn achtste publi-

catie over deze keverfamilie.

Tegen het einde van 1921, na het afloopen van zijn vijfjarig contract,

repatrieerde Corporaal met zijn echtgenoote. De Directeur noemde zijn

heengaan terecht een belangrijk verlies voor het proefstation."

Na de aanstelling aan het proefstation van de A. V.R. O.S. te hebben verkregen,

wilde hij gaarne zo spoedig mogelijk in het huwelijk treden. Op 22 Augustus

1917 werd dan ook het huwelijk met Annie van Rienderhoff gesloten te Pe-

nang in Straits Settlements, aangezien het door de oorlogsomstandigheden niet

mogelijk was om spoedig de in de Nederlands-Indië benodigde paperassen uit

Holland te ontvangen ; in Penang had men hiermede geen moeilijkheden.

Na afloop van zijn contract en waar er bovendien sprake van was dat, het

proefstation zou worden opgeheven, vertrok Corporaal met zijn vrouw voorgoed

naar Nederland en in Augustus 1922 —na een jaar van zoeken naar een nieuwe

werkkring —werd hij aangesteld als Conservator voor de Entomologische Verza-

melingen van Artis, als opvolger van Prof. Dr J. C. H. de Meijere.

Met grote liefde en doorzettingsvermogen heeft hij zich aan zijn nieuwe taak

gewijd en daar de collecties zich steeds uitbreidden en het werk voor hem alleen

te omvangrijk werd, kreeg hij wijlen J.
Broerse als assistent.

Na overname van de Collecties van Artis door de Gemeente Amsterdam, werd

eerst tijdelijk de zolderverdieping van het Koloniaal Instituut in gebruik genomen
;

aangezien deze ruimte door de gestadige groei en toevloeiïng van grote collecties

te klein werd, werd het Zoölogisch Museum afd. Entomologie verhuisd naar het

oude schoolgebouw Zeeburgerdij k 21, alwaar het nog steeds gevestigd is.

Als we vergelijken hoe de stand der collecties was bij de benoeming van Cor-

poraal en hoe deze heden is, dan blijkt wel hoe de regelmatige propaganda voor

het Zoölogisch Museum Amsterdam en het aangename contact van Corporaal

met de bezitters van diverse entomologische collecties er toe geleid hebben dat

steeds meer collecties aan het Zoölogisch Museum werden vermaakt.

Hoewel Corporaal in ons Indie allerlei insecten en speciaal Coleoptera verza-

melde, hadden langzamerhand speciaal de Cleridae zijn intense belangstelling ge-

wekt. Deze kever-familie, welke in Indie goed vertegenwoordigd is, trok hem aan

door veelvuldigheid van vorm en kleur. In de loop der jaren bracht hij alle litera-

tuur over Cleriden tezamen en groeide zijn collectie snel tot de grootste en beste

verzameling op dit gebied. De door hem in Indie verzamelde insecten liet hij door

vele specialisten bewerken en dank zij dit uitgebreide en goed bewerkte materiaal

—waarbij vele voor de wetenschap nieuwe soorten en vormen werden beschreven
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en ook verscheidene naar hem benoemd werden —gelukte het hem vele in zijn

collectie ontbrekende Cleriden door ruil in handen te krijgen. Zijn Cleriden-col-

lectie bevat ongeveer 1200 soorten en vormen in ongeveer 17.000 stuks !

Ook na 2ijn pensionnering bleef hij als Honorair Conservator aan het Museum

werkzaam en was hij er alle werkdagen 's morgens bezig met het bewerken van

zijn Cleriden-materiaal (hij ontving zeer vele determinati e- zendingen toegezonden

uit alle windstreken) en het bijwerken van zijn collectie.

Reeds tijdens zijn leven werden zijn collecties (Cleridae, Malacodermata en

Cerambycidae, benevens zijn in Indie verzameld materiaal) aan het Museum ge-

schonken ; zijn uitmuntend verzorgde Cleriden-separatencoUectie —welke vrijwel

compleet is —werd aan de Bibliotheek van de Nederlandsche Entomologische

Vereeniging vermaakt.

Gelijktijdig met de overdracht van de collectie Mac Gillavry aan het Zoölo-

gisch Museum der Gemeente Amsterdam, werd aan Corporaal voor het vele door

hem gepresteerde werk ten behoeve van het Museum, door het Gemeentebestuur

de grote zilveren medaille voor verdienste uitgereikt, welk eerbewijs door Cor-

poraal ten zeerste werd gewaardeerd.

Lange jaren was Corporaal bestuurslid, later Secretaris der Nederlandsche

Entomologische Vereeniging ; na zijn aftreden als zodanig werd hij eerst tot

Bibliothecaris en later tot Vice-president benoemd. Vele jaren was hij bovendien

lid van de Commissie van Redactie, voor de publicaties, waarbij hij tot zijn dood

het Tijdschrift voor Entoviologie verzorgde. Zijn buitengewone correctheid en zijn

talenkennis maakten hem voor de onderscheidene functies wel uitermate geschikt.

Door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd hij voor de vele aan

haar bewezen diensten op 17 Juni 1950 tot Lid van Verdienste benoemd en voorts

op 30 Juni 1951 tot haar Eerelid, op grond van zijn wetenschappelijke prestaties.

Als we terugblikken op het leven van Corporaal, dan behoorde hij tot de

gelukkige mensen, die een groot gedeelte van hun leven aan hun liefste bezigheid

kunnen besteden en dan kunnen we getuigen, dat hij zijn leven goed heeft be-

steed.

Naar we hopen en vertrouwen zal zijn werk door zijn opvolgers met even

grote liefde worden voortgezet, zodat de aan het Zoölogisch Museum te Amster-

dam toevertrouwde collecties steeds intact zullen blijven.

Vanaf zijn repatriëring in 1921 af had ik het voorrecht regelmatig met hem om
te gaan, waaruit een hechte vriendschap groeide. Als vriend was hij steeds be-

reid raad te geven en te helpen en hoewel we wel eens van mening verschilden,

bleef onze vriendschap hecht en sterk.

Hoewel Corporaal geen ,, veelschrijver" was —wel schreef hij gaarne lange

brieven als het zijn geliefde Cleriden betrof —heeft hij toch nog een respectabel

aantal publicaties op zijn naam staan. Zijn laatste, veelomvattende werk was het

opnieuw bewerken van het Cleriden-deel van de Catalogus Coleopterornm ; deze

nieuwe uitgave bevat ongeveer driemaal zoveel soorten en vormen als de eerste

uitgave van Schenkling. Met onvermoeide energie heeft hij zich aan dit mag-

num opus gegeven en hij smaakte de voldoening dat dit werk eind December 1951

kon verschijnen. Vanzelfsprekend —zijn accurate werkwijze kennende —heeft

hij er alle tijd aan besteed om alle onjuiste verwijzigingen en drukfouten te ver-
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mijden. Degenen, die ooit een uitgebreide, beredeneerde Catalogus geschreven

hebben, zullen het beste beseffen hoeveel tijd dit werk in beslag heeft genomen !

Hierachter volgen de opgaven van zijn geschriften ; bij' I de geschriften en

mededelingen exclusief de publicaties over de Cleriden, bij II de publicaties over

de Cleriden met de door hemzelf aangegeven nummering.

I. Entomologische geschriften (behalve die over Cleridae) van J. B. Corporaal,
ZOMEDEmededelingen, DOORHEM GEDAANOP DE VERGADERINGENDER NEDERLAND-

SCHE Entomologische Vereeniging

1900 —Parasitische kevers uit bijen- en wespennesten. Verslag 33e Winterverg., Tijdschr.

Entom., dl. 43.

1901 —Doden van insecten met cyankalium, behoud der kleuren. Verslag 34e Winterverg.,

ibidem, dl. 44.

1919 —Notiz über die beiden Roepke'schen gambirschädlichen Capsiden. Ibidem, dl. 42.
—

• Verslag omtrent dierlijke plagen, die opgetreden zijn in het cultuurgebied Oostkust
van Sumatra en van Atjeh. Meded. Proefst. Avros, Alg. Serie, No. 7.

1920 —Verslag omtrent dierlijke plagen, die opgetreden zijn in het cultuurgebied der

Oostkust van Sumatra en van Atjeh. Ibidem, No. 9.

1921 —5e verslag van de Dierkundige afdeeling. Ibidem, No. 13.

—Schadelijke insecten in de thee op Sumatra's Oostkust, 1920/1921. De Thee, dl. 2,

No. 4.

—
• De koffiebesboorder op Sumatra's Oostkust en Atjeh. (With an English sum-

mary). Meded. Proef si. Avros, Alg. Serie, No. 12.

1922 —Insecten uit Sumatra. Geconserveerde Phasmide met behoud van kleur. Gekweekte
Cyphocrania. Mimicry tusschen Epilachna spec, Cassidide en Pentatomide. Versi.

55e Winterverg., Tijdschr. Entom., dl. 65.
—

• Dermestes carnivorus F. te Amsterdam (met Dr. Mac Gillavry). Entom. Ber., dl. 6,

No. 128.

1923 —Platypsyllus castoris Ritz, in ons land op geïmporteerde bevers uit Noorwegen.
Stand der dekschilden bij Necrodes tijdens het vliegen. Methode van verspreiding

der Psychiden door hun pasgeboren rupsjes. Verslag 56e Winterverg., Tijdschr.

Entom., dl. 66.

—L'attitude du vol chez un Necrodes. Bull. Soc. Ent. Belg., dl. 5.

1926 —Hibernia sp. Ixodine op Python. Entomologie van het Naardermeer. Verslag 81e

Zomerverg., Tijdschr. Entom., dl. 69-—
• Kakkerlakken. Voeding en Hygiëne, dl. 1, p. 17.—

• Entomologische onderzoekingen van het Naardermeer 1923 —1926. Jaarb. Ver.
Behoud Natuurmon., 1923 —1928.

1928 —Fourmis de Sumatra, récoltées par M. J. B. Corporaal et décrites par le Dr. F.

Santschi. Tijdschr. Ento?n., dl. 71.

—Voorwaarden waarop schenkingen aan musea z. i. dienen te geschieden. Repliek
op kritiek van van Oort op aankoop coll. Schuyt. Edammer kazen door Tribolium

ferrugineum doorgevreten. Schade door Dermestiden enz. aan handelswaren. Ver-
slag 6le Winterverg., ibidem, dl. 71.

—Voeding van rupsen met mangaan, beter met bruinsteen. Desinfectie-kelkjes op
roestvrije spelden. Verslag 88e Zomerverg., ibidem, dl. 71.

1929 —The share of the Netherlands in the development of entomology in past centuries.

Trans. 4th Int. Congress Ent., Ithaca, 1928, dl. 2.—Forum on problems of Taxonomy. Determination. Trans. 4th Int. Congress Ent.,

Ithaca, 1928, dl. 2.—Über ein System zur Einrichtung von Insektensammlungen. 5e Wanderversamml.
Deutscher Entom. dessen.

—Nieuw systeem om insecten-verzamelingen in te richten (Unit-system). Prospectus

,, Dritte Wanderversammlung Deutscher Entom. Discussie over insteekmateriaal.

Verslag 62e Winterverg., Tijdschr. Entom., dl. 72.

—Vier platen in 4-kleurendruk voor artikel in geïllustr. tijdschriften. Wijze waarop
jonge Psychiden-rupsen zich gedragen, cocon-vorming en verspreiding. Verslag 84e
Zomerverg., ibidem, dl. 72.—Kleurendruk van Lepidoptera. Biologie Mahasena Hockingi Moore. 84e Zomer-
verg., ibidem, dl. 72.
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—Forum on problems of Taxonomy. Determination. 4th Intern. Congress of Entom.,
Ithaca, Naumburg.

—Vlinders. Kerstnummer v. d. Haagsche Post.

1930 —Over eenige nieuwigheden in de Entomologie door G. V. Hudson (vertaling).

Entom. Ber., dl. 8, No. 173.

1930 —Het "Unit-systeem". Wanderversammlung te Giesen en Kiel. Insecten van Dwin-
gelo (Wijster). "Entomologen Adresbuch" van Hoffmann. Verslag 63e Winter-
verg., Tijdschr. Entom., dl. 73.—

• Periodiek optreden van Polyphylla f uil o F. Variëteit van Ornithoptera helena L.

door van den Bergh gevonden. Verslag 85e Zomerverg., ibidem, dl. 73.

1931 —Vrije invoer van microscopische preparaten. Entom. Ber., dl. 8, no. 178.—Over eenige nieuwigheden in de Entomologie, 2, ibidem, dl. 8, no. 178.—Boekbespreking : L. O. Howard, A History of Economic Entomology, 1930. ibidem,

dl. 8, No. 180.—
• Demonstratie Polyarthron-soorten. Verslag 64e Winterverg., Tijdschr. Entotn., dl.

74.

1933 —Verzameling Bathysciinae van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Reis van
Strijbos naar Spitsbergen. Verslag 66e Winterverg., ibidem, dl. 76.

1934 —Levende Cassidide uit Zuid- Amerika. Verslag 89e Zomerverg., ibidem, dl. 77.

1935 —Eerste deel van : "Wissenschaftliche Ergebnisse der niederländischen Expeditionen

in den Karakorum" etc., bevattende de Entomologie. Verslag 68e Winterverg.,

ibidem, dl. 78.—Zoologie, in : Wissenschaftliche Ergebnisse der niederländischen Expeditionen in

den Karakorum und angrenzenden Gebiete 1922, 1925 und 1929/30, besprochen
von Dr. A. S.(eitz). £«/. Rundschau, dl. 52, no. 9.

—
• Insecten door Drescher in O. Indie verzameld. Determinatie-etiketten door Horn

gevraagd. Verslag 90e Zomerverg., Tijdschr. Etitom., dl. 78.

1936 —Overbrenging naar Koloniaal Instituut van de Entomologische afdeeling van het

Zoölogisch Museum te Amsterdam. Deel I van Horn's geschrift "Über entomo-
logische Sammlungen". Verslag 69e Winterverg., ibidem, dl. 79.

—Geschenk Jacobson van 240 origineele brieven van entomologen voor de vereeni-

ging. Verslag 91e Zomerverg., ibidem, dl. 79.

1937 —Oproep. Aan alle verzamelaars en waarnemers van insecten. In weer en wind, afl. 7.

1940 —In Memoriam J. Broerse. Entom. Ber., dl. 10, no. 232.
•—Book Notice. Nomenciator Zoologicus edited by S. A. Neave, published by the

Zoological Society of London in four volumes. Entom. Ber., dl. 10, No. 232.

1941 —Entomologische Verzamelingen in Amsterdam. „Amsterdam natuurhistorisch ge-

zien" .

1946 —Coleoptera met gereduceerde dekschilden. Entom. Ber., dl. 12, No. lllllll.

1948 —Nut van de Museumentomologie voor praktijk. Ibidem, dl. 12, No. 283.

1951 —Cleridae in: Coleopterorum Cat., Suppl. Pars 23 (Ed. secunda). Ibidem, dl. 13,

No. 309.
—Basilewsky, P., Revision générale des Harpalinae d'Afrique et de Madagascar.

Ibidem, dl. 13, No. 314.—Coleopterorum Catalogus : Cleridae. Verslag 83e Winterverg., Tijdschr. Entom.,

dl. 95.

—In Memoriam Donald Mac Gillavry 1869 —1951. Vakbl. Biologen, dl. 31, afl. 3.

—
• Note Bibliographique. Entom. Ber., dl. 13, No. 313.

II. Entomologische geschriften van J. B. Corporaal uitsluitend over Cleridae, in

DE door hemzelf AANGEGEVENVOLGORDE

1. Over Necrobia rufies de G. Entom. Ber., 1922, dl. 6, No. 126.

2. Notes systématiques et synonymiques sur les Clérides. Tijdschr. Entom., 1924, dl. 67.

3. Fauna Buruana. Cleridae. Treubia, 1925, dl. 7, afl. 1.

4. New species of Cleridae from British India and Burma. Ind. Forest Records, Ent. Ser.,

1926, dl. 12, afl. 8.

5. Ein neuer Clerus (Col. Cleridae). Ent. Mitt., 1925, dl. 14, afl. 5/6.

6. Some new species of Oriental Cleridae and remarks on known species. Coleoptera, 1925,

dl. 1.

7. Remarks on some South African Cleridae in the British Museum. Tijdschr. Entom., 1926,

dl. 59.

8. Check-list of the Cleridae of Sumatra with their geographical distribution outside this

island. Misc. Zool. Sumatrana, 1931, dl. 51.
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9. Die Schädlichkeit des Trichodes apiarius L., ein Sammelreferat. Arch. f. Bienenkunde,

1932, dl. 13, afl. 2.

10. Notizen über palaearktische Cleriden. Tijdschr. Entom., 1932, dl. 75, supp.

11. Further notes on Cleridae. Ibidem, 1933, dl. 76.

12. Two new Cleridae (Col.) from India. Stylops, 4, 1935, afl. 2.

13. Deux nouveaux genres de Clérides et remarques sur un autre genre. Rev. franc. d'Ent.,

1936, di. 3.

14. Check-list of the Cleridae (Col.) of Oceania. Occ. Papers Bernice P. Bishop Mus.,

1937, dl. 13, afl. 3.

15. A new Brachycallimerus from Java. Rev. franc. d'Ent., 1937, dl. 4, afl. 1. •

16. Revision of the Thaneroclerinae (Cleridae, Col.) (met medewerking van P. v. d. Wiel).

Bijdr. Dierkunde, 1939, dl. 27.

17. Studies in Callimerus and allied genera. Tijdschr. Entoin., 1939, dl. 82.

18. Some Cleridae from India, Burma and Ceylon with description of new species and notes

on others. Ind. Forest Records, New Series, 1939, dl. 6, afl. 2.

19. Note sur le Callimerus unicarinatus Pic. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 1940, dl. 9,

afl. 4.

20. Les Callimerus du groupe de C. prasinatus Lew. (met medewerking van M. Pic).

Tijdschr. Entom., 1940, dl. 83.

21. Notes on some Cleridae in the Hamburg Zoological Museum. Ibidem, 1941, dl. 84.

22. Cleridae collected by Dr. D. L. Llyttenboogaart in South Africa. Entom. Ber., 1942, dl.

11, no. 243.

23. Un nouveau genre et deux nouvelles espèces de Clérides, voisins au genre Spinoza

Lewis (Col.). Bull. Musée royal d'Hist. nat. Belg., 1942, dl. 18, afl. 9.

24. Cleridae (Col.). Beitr. z. Fauna Perus, 1941, dl. 2, no. 13.

25. The genus Eurymetopmn Blanch, and Epiclines Chevr. Tijdschr. Entom., 1945, dl. 88.

26. Remarques sur quelques espèces paléarctiques du genres Trichodes Herbst. Misc. Entom.,

1946, dl. 43.

27. Nineteen notes on systematics and synonymy. Entom. Ber., 1948, dl. 12, no. 281.
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